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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν   

 

 

 

 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1 3 0 / 2 0 1 9 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 1 η  
 
ΘΕΜΑ 8ο:   «Άρθρο 113 παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016». 

 

Την 17η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ. Α. Λ.) συνήλθαν στην 51η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 
Παναγιώτη – Ιάσωνα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί 
των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς   

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Δρ. Ελένη Καρφάκη 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η εφαρμογή του άρθρου 124 του Ν.4389/2016, όπως της υπ. 
αρ. 340/2014 ΚΥΑ εσόδων, και της υπ. αρ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2019. 

Έπειτα ανέπτυξε συνοπτικά την από 15ης Μαΐου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη της παρούσης απόφασης ελήφθησαν υπόψη το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο: 

1) Το Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 102/29.04.2013). 

2) Το Ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και 

ιδίως το Άρθρο 124, όπως ισχύει. 

3) Το Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην 

ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα 

και άλλες διατάξεις», (Α’ 184/29.11.2017), Άρ. 105. 

4) Το Ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 

άλλες διατάξεις», (Α’63/05.04.2018), Άρ. 15. 

5) Το Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη 

λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (Α’ 

35/28.02.2019), Άρθρα 3, 4, 45 έως 46. 

6) Το Ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α' 67/03.05.2019), Άρ. 64. 

7) Το Ν. Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90).  

8) Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 204), 

Άρθρο 30. 

9) Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 
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10) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

11) Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2014, 

άρθρα 63, παρ. 4β, 173), ως ισχύουν. 

12) Το Π. Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ. Ο. Υ.) και 

Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ A` 6). 

13) Το Π. Δ. 2/1999 ( ΦΕΚ Α` 2) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π. Δ/τος 

16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ. Ο. Υ.) και Τοπικών 

Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». 

14) Το Π. Δ. 19/2016 (Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( ισχύουν τα άρθρα 

1,6,7,9 έως 15). 

15) Το Π. Δ. 54/2018 «Περιεχόμενο - χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου 

της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α’ 103). 

16) Την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων Οικονομικού Έτους 2018 από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΧΕΘ46Μ445-Π95). 

17) Την ΠΟΛ. 1111/02.09.2009 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Οδηγίες για την 

είσπραξη των ληξιπροθέσμων». 

18) Την υπ’ αριθ. 340/2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

Αιγαίου «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (924 Β’/14.04.2014). 

19) Την υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ (5840 Β΄/27.12.2018) «Καθορισμός και επιβολή 

τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ. Α. Λ.) και διαδικασίες 

είσπραξης και απόδοσης αυτού». 

20) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Υ. Ο. Δ. Δ. 299/19.06.2017). 

21) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Υ. Ο. Δ. Δ. 477/23.08.2018). 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4389/2016: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης 

κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, 

κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και 

καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων 

που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα 

των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων πρόσβασης επί 

όλων των ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς εγκαταστάσεων, σύμφωνα με 

την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και 
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χρηματοοικονομικής διαφάνειας. β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού 

προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών 

αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της 

διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων 

επιβολής. Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόμενα από τη Ρ.Α.Λ. ποσά, καθώς και τα ποσά 

που προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίμων, αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 

και δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και 

άλλων αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων 

προσώπων και επιχειρήσεων.»  

Σύμφωνα με το αρ. 124 του Ν. 4389/2016, που φέρει τον τίτλο «ΠΟΡΟΙ», όπως αυτό ισχύει μετά 

την τροποποίηση από το άρθρο 46 του Ν. 4597/2019 προβλέπεται ότι: «1. Για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως με 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 

0,3% των ετήσιων μεικτών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α. Ε., καθώς και των καθολικών ή 

ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 8111/41/2009 (Β΄ 412), 

συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών και Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων και των 

καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, καθώς και των πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων εκμετάλλευσης λιμένων ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και 

υποπαραχωρησιούχων αυτών, εξυπηρετούντων πλοίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών 

αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων και ιδιωτικών 

τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Το ύψος του τέλους καταβαλλομένου από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά 

τερματικά που προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι 

ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να 

υπολογίζεται αναλογικά, με βάση υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των 

ετήσιων μεικτών εσόδων εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός 

και η χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση 

κατάλληλου συντελεστή. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ύψος του τέλους, θέματα διαδικασίας είσπραξης και 

απόδοσης του τέλους αυτού και των προστίμων, που επιβάλλονται από την Αρχή, μετά από 

εισήγηση της Ρ.Α.Λ.. 2. […] 3. […] 4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασμό της και 

κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ.. 5. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία όλων των 

νησιωτικών περιοχών, που δύνανται για λόγους προστασίας της νησιωτικότητας να εξαιρούνται 

από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 1 του παρόντος».  

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 του Ν. 4389/2016 «…2. η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια 

για: α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των 

αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, β) τη σύνταξη και υποβολή 
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προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς 

της, …».  

Επομένως, το παρόν ζήτημα, το οποίο αποτελεί την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, οι 

οποίες ρυθμίζουν το ζήτημα του καθορισμού και της είσπραξης του τέλους υπέρ της Αρχής, από 

τους λιμένες της επικράτειας, και ζητήματα που έχουν ανακύψει, παραδεκτώς άγονται προς 

συζήτηση στη Ρ.Α.Λ. με την παρούσα εισήγηση του Προέδρου του Δ. Σ. αυτής, προκειμένου να 

αποσταλλεί αντίστοιχη Εισήγηση της Αρχής προς τους Υπουργούς, οι οποίοι είναι συναρμόδιοι 

για την έκδοση Αποφάσεως κατ’ άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει.  

Β. Πραγματικά Περιστατικά και Προτάσεις 

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από την Αρχή, στο σύνολο του αρχείου της Υπηρεσίας από 

ιδρύσεώς της, σχετικά με την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων από την νομοθεσία 

διαδικασιών είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. (εφ’εξής το τέλος), δυνάμει των 

υπ’ αριθμ. 340/2014 και 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ, καθώς και του Ν. 4597/2019, και λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι υφίστανται διαφορές στα τηρούμενα λογιστικά στοιχεία μεταξύ υπόχρεων 

καταβολής ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. (Διεθνή λογιστικά πρότυπα για τις εισηγμένες, 

λογαριασμοί, Λογιστικά Πρότυπα δημοσίων ανωνύμων εταιριών ΔΕΚΟ για Οργανισμούς Λιμένων, 

Δημόσιο Λογιστικό ή απλά βιβλία εσόδων – εξόδων για Λ.Τ και Δ. Λ. Τ, καθώς και τα 

προβλεπόμενα για ιδιωτικές επιχειρήσεις, τερματικά, μαρίνες κ.α.), προέκυψε ότι υπάρχουν 

διαφορετικές ερμηνείες, παραδοχές και πρακτικές από τους υπόχρεους καταβολής του τέλους 

υπέρ της Αρχής σχετικά με την έννοια του ορισμού «σύνολο των μεικτών εσόδων» που 

αναφέρεται στο νόμο και τις ΥΑ που αφορούν στο τέλος καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα. 

Ακολούθως πραγματοποιείται αναφορά των διαφορετικών προσεγγίσεων, ερμηνειών και 

πρακτικών χωριστά για Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων / Δ. Λ. Τ, και λοιπών υπόχρεων 

με έμφαση στους τουριστικούς λιμένες. 

Β. 1. Οργανισμοί Λιμένων 

i) Οι εισηγμένες Ο.Λ.Π Α.Ε. και Ο.Λ.Θ Α.Ε. με βάση την κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όπως 

αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, παρατηρείται ότι, αποδίδουν υπολογίζοντας επί του 

«συνόλου των μεικτών εσόδων», το οποίο προκύπτει από την άθροιση των παρακάτω 

λογαριασμών:  

- Έσοδα (Ο.Λ.Π) / Πωλήσεις (Ο.Λ.Θ)  

- Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

- Χρηματοοικονομικά έσοδα 

- Έκτακτα Αποτελέσματα  

Στα Λοιπά Έσοδα η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. συμπεριλαμβάνει επιδοτήσεις Ο.Α.Ε.Δ., έσοδα από λοιπές 

επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις 
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ii) Η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε., υπολόγισε το τέλος με βάση την κατάσταση εσόδων, και 

κατέβαλλε και απέδωσε το ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2019, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 

τρόπο υπολογισμού, αθροίζοντας τους κατωτέρω Λογαριασμούς / ΚΑΕ: 

- 72. Πωλήσεις άχρηστου υλικού  

- 73. Πωλήσεις υπηρεσιών 

- 74. Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων  

- 75. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 

- 76. Πιστωτικοί τόκοι 

- 81. Έκτακτα έσοδα 

- 82. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

iii) Διενεργήθηκε επιπλέον, δειγματοληπτικός έλεγχος επί της αποδόσεως του τέλους έτους 2018 

(επί των αποτελεσμάτων χρήσης 2017) των Οργανισμών Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. και 

Αλεξανδρούπολης Α.Ε.. Διαπιστώθηκε εν προκειμένω ότι αμφότεροι δεν συμπεριέλαβαν στο 

σύνολο των εσόδων τους από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, το λογαριασμό (ΚΑΕ) 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. 

Από τα ανωτέρω περί των Οργανισμών Λιμένων προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορές στην 

αντίληψη της έννοιας «σύνολο των μεικτών εσόδων». Ως εκ τούτου, απαιτείται η έκδοση 

διευκρινήσεων με τη μορφή εγκυκλίου από την Διοίκηση, εν προκειμένω από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία να ορίζεται 

σαφώς η έννοια του συνόλου των μεικτών εσόδων και να ρυθμίζονται ζητήματα συμψηφισμών / 

εκκαθαρίσεων. 

Β. 2. Λιμενικά Ταμεία / Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

Διενεργήθηκε αναζήτηση του αρχείου και της αλληλογραφίας της Αρχής με τους λοιπούς 

δημοσίους φορείς καταλαμβανομένων από το πεδίο της υπ’ αρ. 340/2014 (Λιμενικά Ταμεία, 

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία κ. α.) για τον χρόνο που ίσχυσε. Διαπιστώθηκε εν προκειμένω, ότι οι 

Δημόσιοι Φορείς που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) καταβάλλουν το 

ανταποδοτικό τέλος με διαφορετικές παραδοχές / υποθέσεις ως προς ποιοι λογαριασμοί 

εμπεριέχονται στο «σύνολο ετήσιων μεικτών εσόδων» που αναφέρει η ΚΥΑ και ο Νόμος. 

Παράλληλα, κάποιοι εξ’ αυτών έχουν και συγκεκριμένα ερωτήματα. Ενδεικτικά:  

α) Στο επισυναπτόμενο με αρ. εισερχόμενου πρωτ. 50/25.08.2014 έγγραφο του προς τη Ρ.Α.Λ., 

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αναφέρει ότι από τη διατύπωση του σχετικού με το 

ύψος του τέλους άρθρου, προκύπτει προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του, 

καθώς «είναι παράδοξο οι εισφορές να υπολογίζονται επί των ετήσιων εσόδων δεδομένου ότι 

στα συνολικά ετήσια έσοδα περιλαμβάνονται και τα έκτακτα έσοδα, όπως οι επιχορηγήσεις 

έργων, που αποδίδονται απ’ ευθείας στους αναδόχους τους». 

β) Στο επισυναπτόμενο με αρ. εισερχόμενου πρωτ. 117/06.02.2015 έγγραφο του προς τη Ρ.Α.Λ., 

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προέβαλλε ότι «το τέλος υπολογίστηκε βάσει των 
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τακτικών εσόδων, και των εκτάκτων εσόδων εκτός από τα έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα (από 

υδροδότηση και ηλεκτροδότηση πλοίων), οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, τα έκτακτα έσοδα 

Φ.Π.Α., και στα λοιπά έκτακτα έσοδα έτους 2014 από τα οποία αφαιρέθηκε ποσό […], το οποίο 

αφορά πλειστηριάσματα πλοίων, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους δικαιούχους» κ.ο.κ. 

Στο έγγραφο αυτό ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με το αρ. πρωτ. 117/06.02.2015 διευκρινίζει ότι «το 

τέλος υπέρ Ρ.Α.Λ. υπολογίζεται επί των βεβαιωθέντων ετήσιων εσόδων». 

Επιπρόσθετα, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα αρχεία της Υπηρεσίας μας έδειξε ότι α) 

σημαντικός αριθμός Λιμενικών Ταμείων αντί ισολογισμών αποστέλλει Ταμειακούς 

Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων ή άλλες προσωρινές καταστάσεις, και β) υπάρχει πλειάδα 

προσεγγίσεων για τον ορισμό των συνολικών μεικτών εσόδων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

ορισμένες προσεγγίσεις:  

Ισολογισμού (Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης ή Κατάσταση Λογαριασμού 

Γενικής Εκμετάλλευσης) 

- Σύνολο Εσόδων = Τακτικά έσοδα + Έκτακτα έσοδα + Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ 

(Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) + Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & Τρίτων - Χρηματικό 

υπόλοιπο (Ταμείο). 

- Ο ίδιος με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, ο οποίος όμως εκτελείται επί των 

εισπραχθέντων εσόδων. 

- Βάσει τακτικών εισπραχθέντων εσόδων. 

- Βάσει τακτικών & έκτακτων εισπραχθέντων εσόδων. 

- Βάσει τακτικών εσόδων και από τα έκτακτα, να αφαιρούνται οι Εισπράξεις από Δάνεια & 

ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών). 

- Βάσει τακτικών εσόδων, και από τα έκτακτα να υπολογίζονται μόνο τα έκτακτα 

ανειδίκευτα. 

Ως εκ τούτου, και για αυτή την κατηγορία υπόχρεων, απαιτείται η έκδοση διευκρινήσεων με τη 

μορφή εγκυκλίου από την Διοίκηση, εν προκειμένω από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων κρίνεται ότι χρήζουν διευκρινήσεως: α) 

ότι στο σύνολο των μεικτών εσόδων δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι επιχορηγήσεις και οι 

επιδοτήσεις, β) ότι βάση των εσόδων αποτελούν τα βεβαιωθέντα και όχι τα εισπραχθέντα έσοδα, 

και γ) ζητήματα χειρισμών προσωρινών οικονομικών δεδομένων ως βάση υπολογισμού του 

τέλους, έως την έγκριση των οριστικών, και συμψηφισμών / εκκαθαρίσεων. 

Β. 3. Λοιποί υπόχρεοι καταβολής του τέλους υπέρ Ρ. Α . Λ. 

Κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5840 Β΄/27.12.2018), η Αρχή 

απέστειλε επιστολές προς ιδιωτικούς λιμένες, τερματικά, λιμένες σκαφών αναψυχής / μαρίνες 

κ.α., για την γνωστοποίηση των κρίσιμων διατάξεων, της υποχρέωσης αποστολής οικονομικών 

στοιχείων και την αναζήτηση του τέλους για τα προβλεπόμενα έτη στην οποία αναφερόταν ότι 

«…Με την παρούσα, παρακαλείσθε για την ενημέρωση σας περί της διεύρυνσης του πεδίου 

υπόχρεων καταβολής του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Αρχής, υπολογιζόμενο επί του 
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συνολικού κύκλου εργασιών που αφορούν λιμενικές υπηρεσίες από το οικονομικό έτος 2018…» 

και στην οποία επισυνάπτεται παράρτημα, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 112 του Ν. 4389/2016, το 

οποίο προβλέπει ότι «Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% των ετήσιων 

μεικτών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α. Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων 

τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων».  

Εις απάντηση αυτής της επιστολής, ιδιωτικοί φορείς λιμένες σκαφών αναψυχής επικοινώνησαν 

με την Υπηρεσία μας, προκειμένου να λάβουν διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τον ορθό 

υπολογισμό του τέλους που πρέπει να καταβληθεί, ένεκα του γεγονότος ότι πολλοί εξ’ αυτών 

έχουν διάφορες δραστηριότητες πλέον της λειτουργίας του λιμένα, όπως για παράδειγμα 

ξενοδοχεία, με την λειτουργία του λιμένα να αποτελεί συμπληρωματική, παρεμπίπτουσα 

δραστηριότητα ή παράρτημα της κύριας δραστηριότητάς των και όχι την κύρια πηγή των εσόδων. 

Στις επικοινωνίες προεβλήθη ότι η διατύπωση της ΚΥΑ και του Νόμου φαίνεται ασαφής, ως προς 

το αν στην έννοια των μεικτών εσόδων, περιλαμβάνονται το σύνολο των εσόδων των λιμενικών 

δραστηριοτήτων ή του συνόλου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (δηλαδή μόνο έσοδα 

από λιμενικές δραστηριότητες ή και έσοδα από άλλες πηγές). Ορισμένοι εκ των υπόχρεων 

καταβολής του τέλους αυτής της κατηγορίας, απέστειλαν εκτός των συνολικών οικονομικών 

καταστάσεων και ισοζύγια λογαριασμών που αφορά συγκεκριμένα τη λιμενική δραστηριότητα. 

Από ορισμένους τουριστικούς λιμένες, προεβλήθη ότι τα έσοδα από λιμενικές υπηρεσίες δεν 

αποτυπώνονται χωριστά στην ετήσια οικονομική έκθεση, αλλά μόνον από ισοζύγια. Ερώτησαν 

δε, εάν αυτά (ισοζύγια) επαρκούν για την τεκμηρίωση της βάσης υπολογισμού του τέλους.  

Σημειώνεται ότι παρόμοια ζητήματα δεν έχουν τεθεί από ιδιωτικά τερματικά για ίδια χρήση 

(ιδιωτικοί εμπορικοί λιμένες, λιμενικά τερματικά παραγωγικών μονάδων κ.α.), καθότι για τα 

τελευταία υπάρχει σαφής αναφορά στο Νόμο περί ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική 

δραστηριότητα.  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τους τουριστικούς λιμένες / μαρίνες από τα ανωτέρω είναι: 

α) αν το τέλος υπέρ Ρ.Α.Λ. αφορά στο σύνολο των εσόδων των λιμενικών δραστηριοτήτων μόνον 

ή του συνόλου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, όπως φαίνεται να ορίζει ο νόμος, και 

εν γένει εξειδίκευσης της έννοιας του συνόλου μεικτών εσόδων, β) επάρκεια και προϋποθέσεις 

για τις οικονομικές καταστάσεις και αναφορές που απαιτούνται για τη νόμιμη είσπραξη του 

τέλους από την Αρχή (εν γένει για το σύνολο των ιδιωτικών φορέων).   

Ως εκ τούτου, και για αυτή την κατηγορία υπόχρεων, προτείνεται η έκδοση διευκρινήσεων με τη 

μορφή εγκυκλίου από την Διοίκηση, εν προκειμένω από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και το Υπουργείο Οικονομικών στην οποία προτείνεται να ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 

εξής: α) το σύνολο των μεικτών εσόδων των λιμένων σκαφών αναψυχής αναφέρεται στο σύνολο 

των μεικτών εσόδων που αφορούν σε λιμενικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από 

τον φορέα, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέλη ελλιμενισμού, καβοδέτηση, συλλογή 

αποβλήτων / απορριμμάτων, πετρέλευση, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, ασφάλεια / φύλαξη, 

ρυμούλκηση, πλοήγηση, εφοδιασμός, υπηρεσίες επιβατών, λοιπές λιμενικές υπηρεσίες, καθώς 

και παρεπόμενα έσοδα από άλλες δραστηριότητες εκμετάλλευσης εντός χερσαίας λιμενικής 

ζώνης όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στάθμευση οχημάτων, και β) 
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διευκρινήσεις και ρυθμίσεις για τα νόμιμα παραστατικά που θεμελιώνουν τη βάση υπολογισμού 

του τέλους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής, προκειμένου να προβεί στην αποστολή εισήγησης 

προς τους αρμόδιους Υπουργούς, προς έκδοση εγκυκλίου με αντικείμενο διευκρινήσεις επί των 

ανωτέρω. 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ. Α. Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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